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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:
Cílem práce bylo pomocí prvoprincipielních výpočtů vysvětlit experimentálně získaná data ve
dvou případech: 1) V případě rekonstrukce Si(111) √3x√3 určit pravděpodobnou atomární
strukturu a 2) v případě molekuly benzenu adsorbované na povrchu Si(111)7x7 určit adsorpční
konfigurace. K oběma cílům bylo třeba vyřešit řadu dílčích kroků a testovacích výpočtů, které
jsou v práci celkem přehledně a srozumitelně popsány – najít optimální uspořádání, spočítat
elektronovou strukturu, simulovat STM mapy, atd.
Výsledky jsou originální, poslouží jako základ dvou publikací, autorův osobní přínos je značný.
Pro řešní problematiky bylo třeba se seznámit s náročnou problematikou DFT výpočtů, a cíle by
pravděpodobně nebyly dosaženy, kdyby se řešitel nezačal výpočty zabývat už v rámci
studentského projektu a bc. práce. Diplomová práce je dle mého názoru na slušné vědecké úrovni,
formální nedostatky jsem nezaznamenal, jen po jazykové stránce je práce vzhledem k volbě
anglického jazyka poněkud nevyzrálá, což je vyváženo zdařilou a propracovanou grafickou
úpravou.
Doporučuji uznat jako práci diplomovou.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:
Nakolik lze očekávat, že by výsledky získané jinými kódy (např. WASP) byly v kvalitativní i
kvantitativní shodě s výsledky práce?

Práci
w doporučuji
 nedoporučuji
uznat jako diplomovou/bakalářskou.
Navrhuji hodnocení stupněm:
 výborně  velmi dobře  dobře  neprospěl/a
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